
 

 
                                 

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВРАДИ 

                             (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

                                        Н А К А З 
                          

Від  “09”       02            2012р.                  м. Київ                                  № 33                      

 

Про роботу навчальних закладів 

в умовах низьких температур 

 

Відповідно п. 9.20 Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу, затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 № 81 «Про роботу 

навчальних закладів в умовах низьких температур», розпорядження 

Київської міської державної адміністрації від 09.02.2012 № 198 «Про 

призупинення занять у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах 

усіх типів і форм власності міста Києва», у зв„язку з погіршенням 

метеорологічної ситуації, різким зниженням температури повітря, з метою 

профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, випадків 

обмороження серед дітей, 

наказую: 

 

1. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій, керівникам загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах усіх типів і форм власності міста Києва: 

 

1.1  Призупинити з 10 по 12 лютого 2012 року навчально-виховний процес у 

позашкільних навчальних закладах та 1-11 класах загальноосвітніх 

навчальних  закладів усіх типів і форм власності міста Києва. 

 

1.2 Провести роз‟яснювальну роботу серед учнів загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів щодо поведінки в умовах низьких 

температур, попередження випадків переохолодження та обморожень.  

 

1.3 Провести позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності з 

учасниками навчально-виховного процесу та працівниками навчальних 

закладів.  

 



 

1.4 Перенести на інші терміни проведення масових, дозвільних, 

розважальних і спортивно-масових заходів на відкритому повітрі та таких, 

які вимагають переїздів учасників навчально-виховного процессу.  

 

1.5 Забезпечити проведення відповідними службами комплексу робіт щодо 

підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, 

дотримання правил техніки безпеки, а також необхідного температурного 

режиму в навчальних закладах.  

 

1.6 Забезпечити неухильне дотримання санітарного законодавства щодо 

проведення прогулянок, інших заходів у дошкільних навчальних та 

інтернатних закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дитячих будинках. 

 

2 Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних 

закладів за дотримання санітарних норм, температурного режиму, 

безпечного функціонування навчальних закладів. 

 

3 Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп‟ютерного  

забезпечення (Баглай Ю.Г.) розмістити цей наказ на сайті Головного 

управління освіти і науки. 

 

4 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Головного управління освіти і науки Руденко Г.В. та начальників 

управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій. 

 

 

Начальник                                                                                         В.Горюнова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Заступник начальника 

Головного управління 

освіти і науки       Г.Руденко 

 

 

 

 

Начальник відділу 

правового забезпечення     Л. Біба 

     

 

 

Виконавець                                                                    

головний спеціаліст відділу 

загальної середньої освіти 

та правового захисту дітей     О.Кузнєцова 
 

 

 

 

 

 

 


